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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเพื่อประชาธิปไตย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคเพื่อประชาธิปไตย ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๔/๒๕๕๖ ตั้งแต
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
และรายชื่อคณะกรรมการการบริหารพรรคเพื่อประชาธิปไตย ดังนี้
นโยบายพรรคเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๖
พรรคเพื่อประชาธิป ไตย ดว ยความเปน ประชาธิป ไตยทั้งแนวความคิด และอุดมการณ กับ
การเรียนรูปญหาของประชาชนโดยแท กรอบนโยบายหลักของการที่จะพัฒนาประเทศในปจจุบันและ
อนาคตใหสอดคลองกับปญหาดังกลาวโดยจะยึดมั่นในอุดมการณของการบริหารพรรคที่อยูภายใตกฎหมาย
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงไดกําหนดนโยบายของ
พรรคดังนี้
๑. นโยบายดานการเมือง
จากปญหาการเมืองที่ยังไมมั่นคงแนนอน ประกอบกับประชาชนคนไทยบางสวนที่ยังไมเขาใจ
ในระบอบประชาธิป ไตยที่แ ทจริงนับวาเปนอุปสรรคอยางยิ่ง ตอการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อการเปน
ประชาธิปไตยที่สะอาด สมบูรณ ฉะนั้นพรรคเพื่อประชาธิปไตยจึงเนนการแกไขปญหาหลักของชาติ
ดวยการริเริ่มจัดระบบการเมืองใหเปนระบอบประชาธิปไตยที่ใสสะอาด สมบูรณ อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขของชาติ โดยจะเนนความสําคัญในการบริหารตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย
ดังตอไปนี้
๑.๑ จะเนนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดวยความจงรักภักดี
๑.๒ จะสรางความเขมแข็งแกสถาบันชาติ
๑.๓ จะทํานุบํารุงเสริมสรางไวซึ่งสถาบันศาสนา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑.๔ ใหอํานาจฝายนิติบัญญัติ อํานาจฝายบริหาร และอํานาจฝายตุลาการ เปนของประชาชน
โดยประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
๑.๕ ใหประชาชนคนไทยทุกคนปลูกจิตสํานึกใหมีความรักชาติบานเมืองและมีจิตสํานึกในหนาที่
ของตนที่มีตอชาติบานเมือง
๑.๖ จะรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๗ จะวางรากฐานแหงความเปนประชาธิปไตยใหเกิดแกสังคมไทย
๑.๘ จะดําเนินการ สนับสนุนใหความรูแกประชาชน เพื่อความเขาใจในประชาธิปไตย
๑.๙ สงเสริมและสนับสนุน รัฐ ธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน และแกกฎหมายบางฉบับที่ลาหลั งที่ยัง
ไมเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ
๑.๑๐ สนับสนุนและสงเสริมขาราชการประจํามีสวนรวมในทางการเมืองอยางเปดเผย เพื่อเพิ่ม
จิตสํานึกในการรับใชชาติ และหนาที่ของตนเองตอชาติและประชาชน
๑.๑๑ การกระจายอํานาจการปกครองจากสว นกลางสูภูมิภาคและสวนทองถิ่น อยางมี ร ะบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการกระจายความเจริญสูชนบทอยางแทจริง
๑.๑๒ ใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
๑.๑๓ สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวางและเผยแพร
ความรูความคิดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
๑.๑๔ สง เสริ ม และสนั บ สนุน ใหมีม าตรฐานในระบบของงานราชการ และรวมทั้ง การเลื่อ น
ตําแหนงของขาราชการทุกระดับชั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุด
๒. นโยบายดานการบริหาร
๒.๑ ปรับปรุงใหขาราชการทุกระดับมีทัศนคติที่ดีตอ ประชาชน และใหยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
๒.๒ ใหขาราชการทุกระดับรักษาไวซึ่งทรัพยสินสาธารณะ
๒.๓ การดําเนินการของผูบริหารใหยึดแนวคิดหลักความถูกตองและจรรยาบรรณดานมนุษยธรรม
เปนหลัก
๓. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓.๑ พัฒนาศักยภาพในการผลิตเพื่อแขงขันกับนานาชาติ
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๓.๒ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความชํานาญในดานอาชีพ
๓.๓ ทบทวนและพั ฒ นาแผนเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ใ ห ต รงกั บ สภาพความเป น จริ ง
โดยยึดหลักของระบบเศรษฐกิจการแขงขันเสรีที่เปนประโยชนตอสังคมไทยและประเทศชาติ
๓.๔ ใหการสนับ สนุน กําหนดมาตรฐานของผลผลิต ทางดานการเกษตร และอุต สาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อการสงออกที่มีคุณภาพ
๓.๕ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาโดยใช ท รั พ ยากรของชาติ ใ ห น อ ยที่ สุ ด
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของชาติโดยรวม
๓.๖ ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกร ชาวนา ชาวไร มีที่ทํากินเปนของตนเองและกําหนดพื้นที่
ทางการเกษตร ปาไม อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
๓.๗ พัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจโดยใชหลักการแขงขันเสรีและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนด
อัตราในการถือหุนของรัฐบาลตองเกินกวาครึ่งของจํานวนหุนทั้งหมดในกรณีของรัฐ วิสาหกิจหลักและ
อาจจะเปนผูถือหุนนอยกวาครึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมดในกรณีของรัฐวิสาหกิจรอง
๓.๘ กระจายความเจริ ญ และสนั บ สนุ น การเพิ่ ม งานไปสู ชนบทเพื่อ ผ อ นคลายความแออั ด
ในเมืองหลวง
๓.๙ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีตางๆ ใหถูกตองและเปนธรรม กําหนดมาตรการควบคุมราคาสินคา
เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการคากําไรเกินควรและปองกันการกักตุนสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๑๐ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น เพื่อสอดคลอง
ตอการพัฒนาประเทศ
๓.๑๑ แกไขปญหาการเงินการคลังและการธนาคารใหสอดคลองกับปญหาเศรษฐกิจ หลีกเลี่ยง
การผูกขาดและใหมีการควบคุมการปลอยสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษามาตรฐานเงินตราของ
ประเทศโดยยึดถือความเปนอิสระและมาตรฐานสากลเปนหลัก
๓.๑๒ ปองกัน มิใหเกิด ภาวะเงิน เฟอหรือภาวะการเงินใดๆ โดยใหความสําคัญในการจัดสรร
เงินงบประมาณรายจายของแผนดินอยางเหมาะสมดวยการประหยัดและปองกันการรั่วไหล
๓.๑๓ รวมมือกับตางประเทศในดานการลงทุนรวมกันในดานเศรษฐกิจภายใตหลักของความเปน
อิสระและพึ่งตนเองโดยยึดหลักการเสียเปรียบนอยที่สุดเปนหลัก
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๓.๑๔ สนับ สนุ น ใหตั้ง องค กรเศรษฐกิจแหงชาติเพื่อประสานงานช ว ยเหลือสนับ สนุน และให
ความคุมครองดานอุตสาหกรรมและผลผลิตอื่นๆ ที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
๓.๑๕ สนับสนุนใหขาราชการและประชาชนทั่วไปมีความเปนอยูและดําเนินชีวิตตามแบบของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเองเปนหลัก
๔. นโยบายดานสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ ป อ งกั น และแก ไ ขเหตุ แ ห ง ความไม เ ป น ธรรมในสั ง คมทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต ร ะดั บ ท อ งถิ่ น
จนกระทั่งถึงระดับชาติ พรอมทั้งสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลา
๔.๒ ปลูกฝง จิต สํานึกและอุด มการณป ระชาธิป ไตย อั น มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ของชาติแกประชาชนและขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
๔.๓ ดําเนินการเปน ขั้น ตอนในการประกันสังคมแบบสมบูร ณเต็ม รูป แบบ โดยใหแผนการ
ประกันสังคมนั้นสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เปนเอกลักษณ
ของชาติ
๔.๕ ให สิ ท ธิ เสรี ภ าพของประชาชนในการนับ ถื อ ศาสนา และสามารถประกอบศาสนพิ ธี
ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาดวยความบริสุทธิ์ และใหสถาบันทั้งหลายมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมอยางถูกตอง
๔.๖ กําหนดวิธีการและวิธปี ลูกฝงชาตินยิ มใหแกเยาวชนและประชาชนทุกหมูเหลา เพื่อเสริมสราง
ทัศนคติที่ดีตอประเทศ
๕. นโยบายดานการเกษตรและสหกรณ
๕.๑ ประกันราคาผลผลิตของเกษตรกรอยางเปนระบบและเปนธรรม เพื่อแกไขปญหาการผลิต
และราคาผลผลิตที่ตกต่ํา
๕.๒ ส ง เสริ ม การค น คว า และพั ฒ นาเกษตรกรรมแบบผสมผสานและแบบปลอดสารพิ ษ
ใหสอดคลองกับการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายตลาดสินคาเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
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๕.๓ ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ํา แมน้ํา ชายฝงทะเลทั้งประเทศใหเปนแหลงน้ําธรรมชาติ
สะอาดปราศจากสารพิษเนื่องจากมลภาวะและพาหะของโรคตางๆ
๕.๔ ปรับปรุงระบบชลประทานและน้ําตางๆ ใหทั่วถึงทุกภาค เพื่อผลประโยชนทางดานการเกษตร
การประปา และการปองกันน้ําทวมอยางเปนระบบ
๕.๕ สนับสนุนการตลาดการเกษตรของสหกรณจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อผลการตลาดภายใน
ประเทศและตลาดสงออกอยางเปนระบบ
๕.๖ หยุดยั้งการทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติโดยเด็ดขาด พรอมกับดําเนินการฟนฟู
อนุรักษสภาพปาตนน้ําลําธาร เพื่อคงไวซึ่งปาไมและธรรมชาติที่สมบูรณ
๕.๗ ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิรูปที่ดินใหเปนรูปธรรมอยางจริงจัง เพื่อปองกันการรุกล้ํา
เขตที่ดินที่เปนปาสงวนและที่สาธารณะ
๕.๘ สนับสนุนการปลูกปาชายเลนทั่วประเทศเพื่อสงเสริมการเพาะพันธุปลาตามธรรมชาติ
๕.๙ ใหการสนับ สนุน การประมง รวมทั้งประมงน้ําจืด ประมงชายฝง และประมงไกลฝง
โดยออกมาตรการการทําประมงในเขตหวงหามและฤดูวางไขอยางเปนระบบ
๖. นโยบายดานการศึกษา
๖.๑ สงเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย กระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ
๖.๒ แกปญหาใหเด็กและเยาวชน จัด โครงการใหความรูใหมีจิต สํานึกรักในการเรียนและ
การศึกษาหาความรูตลอดเวลา
๖.๓ สงเสริมและใหการสนับสนุนใหแกเด็กและเยาวชนที่มีบิดามารดาหรือผูปกครองที่มีฐานะ
ยากจนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานสามารถเขาเรียนไดโดยไมตองเสียคาเลาเรียนทุกระดับการศึกษา
๖.๔ ออกมาตรการใหครูและอาจารยตองมีการพัฒนาในการสอนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
๖.๕ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการพัฒนา
การศึกษาของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต
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๖.๖ สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตางๆ ทุกระดับไดมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูแ ละทัศนศึกษาของแตละคน จัด การการขัด แยงระหวางสถาบันการศึกษาและใหมีมาตรการ
อยางเฉียบขาดกับนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติผิดกฎของสถาบันการศึกษาอยางรายแรง
๖.๗ สนับ สนุน ใหมีก ารผลิต บุ คลากรในสาขาวิ ชาชี พที่กํ าลัง ขาดแคลน โดยมุงเนน เพื่อให
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม เปนตน
ใหพอเพียงทั้งปริมาณและคุณภาพ
๖.๘ สนับสนุนใหผูที่ดอยโอกาสในสังคมและผูพิการ มีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
มากขึ้นโดยยึดถือการพึ่งตนเองเปนหลัก
๖.๙ เสริมสรางสวัสดิการ ขวัญ กําลัง ใจ และสิท ธิป ระโยชนตา งๆ ใหแ กค รูอาจารยแ ละ
บุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ
๗. นโยบายดานการตางประเทศ
๗.๑ เชื่อมสัมพันธกับเพื่อนประเทศคูคา
๗.๒ ดําเนินนโยบายอยางอิสระโดยยึดหลักการของผลประโยชน และความมั่นคงของชาติ
เปนสําคัญ
๗.๓ สนับสนุนใหความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
๗.๔ ทบทวนและปรับปรุงสนธิสัญญาตางๆ โดยที่ประเทศไทยเสียเปรียบใหดีขึ้นอยางสมบูรณแบบ
๗.๕ สนับสนุน และสง เสริมใหสถานทูต ไทยที่ป ระจําอยูในตางประเทศตางๆ เปน ตัว กลาง
ในการขยายงานดานการเผยแพรวัฒนธรรมไทย การคาขาย และการสงออกอยางมีประสิทธิภาพ
๗.๖ รับความชวยเหลือจากตางประเทศใหนอยที่สุด โดยปราศจากเงื่อนไขที่จะทําลายประโยชน
และความมั่นคง ตลอดจนการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ
๗.๗ เนนเพิ่มนโยบายทางการทูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหรายงานและเก็บขอมูลที่เปน
ประโยชนในทางการเมือง การคาขาย สังคมและวัฒนธรรมใหมากที่สุด เพื่อความมั่นคงของประเทศ
ในดานการปฏิบัติการทางการทูต
๗.๘ กําชับใหสถานทูตที่ประจําอยูในตางประเทศใหดูแลชวยเหลือคุมครอง และบริการคนไทย
ที่ไปอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยูในประเทศนั้นๆ อยางเปนรูปแบบ
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๗.๙ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมผานสถานทูตไทยหรือสถาบัน
ศูนยศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในตางประเทศ
๗.๑๐ สนั บ สนุ น ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นทางด า นวิ ช าการทหาร ผ า นผู ช ว ยทู ต ฝ า ยทหารเพื่ อ
ความมั่นคงของประเทศ
๘. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๘.๑ จัดตั้งนักวิชาการ อาจารยจากสถาบันการศึกษาจากสวนราชการตางๆ ตลอดจนนักวิชาการ
จากภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชกรรม
การบริหาร และคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสงออก
๘.๒ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับนานาประเทศ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกอใหเกิด
ความคิดริเริ่มและเพื่อใหเทคโนโลยีเหลานั้นมีคุณภาพและพอเพียง เพื่อที่จะพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติตอไป
๘.๓ ใหนําเทคโนโลยีของการใชพลังงานจากธรรมชาติตางๆ ที่มีอยูแลวมาประยุกตใชในเชิง
อุตสาหกรรม การเกษตรและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ เพื่อประโยชนโดยรวมของประชาชน
๘.๔ สนับสนุนใหหนวยงานเอกชนสามารถนําเทคโนโลยีตางๆ ที่คิดคนโดยคนไทยมาประยุกต
เพื่อผลิตออกจําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๘.๕ สนับสนุนใหมีการลงทุนวิจัยและพัฒนารวมกันกับตางประเทศ เพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ
๙. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๙.๑ ศึกษา แกไขปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ และคําสั่งที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับแรงงานและ
สาขาอาชีพตางๆ ใหถูกตองและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
๙.๒ เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงานทั้งที่
ทํางานในประเทศและตางประเทศ โดยมีองคกรของระบบการประกันสังคมมาเปนผูรับรองในกรณีตกงาน
เจ็บปวย ลาคลอด และอื่นๆ
๙.๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน กลุมสมาคม และชมรมตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของชาติ
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๙.๔ สนับสนุนและสงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การคุมครองแรงงานและมาตรการความปลอดภัย
ในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคีใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
๙.๕ สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมแกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปองสิทธิและ
ผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
๙.๖ จัดตั้งศูนยสารนิเทศและสวัสดิการใหเปนศูนยขอมูลในการจัดหางาน การจัดทําทะเบียน
ผูใชแรงงาน การจัดเก็บภาษีใหถูกตอง การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ การใหสวัสดิการแรงงาน
ตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแกผูใชแรงงาน
๙.๗ สงเสริมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีกองทุนบํานาญแหงชาติสําหรับผูใชแรงงานทุกสาขา
อาชีพ เพื่อเปนหลักและประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตภายหลังจากการเกษียณอายุ
๙.๘ สงเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อใหมีกองทุนเพื่อสวัสดิการแรงงานและสังคมแหงชาติ
และเปนประโยชนแกผูใชแรงงานสูงสุด
๑๐. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๐.๑ ออกกฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอมในประเทศ
๑๐.๒ อบรม และใหความรูและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญ และคุณคาของระบบนิเวศน
รวมทั้งทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
๑๐.๓ ปองกันการแกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
๑๐.๔ ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายไปอยางมาก
ใหกลับคืนสูสภาพเดิม และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมของธรรมชาติใหคงไวอยางเปนรูปธรรม
๑๐.๕ ปองกัน พัฒนาการใชพลังงานจากธรรมชาติและทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยไมเกิดผลเสียตอสภาวะแวดลอมและมุงพึ่งตนในดานนําเขาพลังงานหลักจากตางประเทศ และใหเก็บ
พลังงานที่มีอยูภายในประเทศเปนพลังงานสํารอง
๑๑. นโยบายดานสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
๑๑.๑ ชวยเหลือราษฎรในเขตชนบทที่ยากจนไดรักษาพยาบาลที่เทาเทียมกัน
๑๑.๒ ออกกฎหมายการโฆษณาสินคาบางประเภทที่ใหโทษตอสุขภาพและรางกายของประชาชน
๑๑.๓ จัดหางบประมาณใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัด
ใหมีงบประมาณที่เพียงพอในการใหบริการที่ดีและทั่วถึงเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
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๑๑.๔ ออกกฎหมายโรงพยาบาลเอกชนในการคิดคาใชจายใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
๑๑.๕ เพิ่มคาตอบแทนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนรูปธรรม
๑๒. นโยบายดานการสื่อสารและการคมนาคม
๑๒.๑ รัฐเปนเจาของหลักในระบบการสื่อสาร
๑๒.๒ ปองกันระบบผูกขาดจากบริษัทเอกชนและสนับสนุนใหมีการคาเสรี
๑๒.๓ ยกเลิกสัมปทานที่เอาเปรียบประชาชน หรือผอนปรนลงมาเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในการบริการประชาชน
๑๒.๔ ใหมีการจัดสรรแถบคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยรวม
๑๒.๕ ใหเพิ่มมาตรการแกบริษัทหรือองคกรตางๆ ที่ไดรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐใหเปน
เจาของแถบคลื่นความถี่วิทยุหรือสัมปทานอื่นๆ โดยจะตองมีโรงงานผลิตชิ้นสวนและประกอบภายในประเทศ
๑๒.๖ ปองกันการลงทุนทั้งในดานการสื่อสารและคมนาคมที่ซ้ําซอน
๑๒.๗ สนับสนุนและสงเสริมการใหการบริการสื่อสารและคมนาคมขั้นพื้นฐานของรัฐที่มีตอ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
๑๒.๘ จัดระบบการจราจรทุกจังหวัดใหเปนระเบียบและเปนรูปธรรม เพื่อลดมลภาวะและ
การสูญเสียพลังงาน อุบัติเหตุ เวลา และอื่นๆ
๑๒.๙ ลงโทษผูฝาฝนกฎจราจรที่ทําใหการจราจรติดขัด รวมทั้งการใชเสนทางการบรรทุกน้ําหนัก
ที่มีผลตอสาธารณูปโภคของรัฐอยางเปนรูปธรรม
๑๒.๑๐ สนับสนุนถนนลาดยางเชื่อมตอระหวางจังหวัด ๔ เลน
๑๒.๑๑ สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในเขตชนบท
๑๓. นโยบายดานผูดอยโอกาสทางสังคม
๑๓.๑ สนับสนุนผูดอยโอกาสใหมีเงินเดือนประจําใช
๑๓.๒ อบรมใหความรูและจัดหาอาชีพใหผูดอยโอกาสไดมีงานทํา
๑๓.๓ ตั้งกองทุนพัฒนาผูดอยโอกาสทุกจังหวัด
๑๓.๔ สนับสนุนคาตอบแทนใหผูดูแลผูดอยโอกาส
๑๓.๕ ออกกฎหมายคุมครองผูดอยโอกาสอยางเปนธรรม
๑๓.๖ จัดตั้งชมรมผูดอยโอกาสทุกจังหวัด
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ขอบังคับพรรคเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอบังคับพรรคเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคเพื่อประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทาง
และหลักเกณฑในการบริห ารพรรคและการดําเนิน กิจการในทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับพรรคเพื่อประชาธิปไตยนี้ตั้งแตวันที่ไดรับจดแจงการจัดพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับพรรคนี้ใหเรียกวา “พรรคเพื่อประชาธิปไตย” เขียนเปน
ภาษาอั งกฤษว า “FOR DEMOCRACY PARTY” ชื่ อย อ ภาษาไทย “พปต.” ชื่ อ ยอ ภาษาอั ง กฤษ
“FDCP”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมาย
(๑) พรรคเพื่อประชาธิปไตยใชเครื่องหมายเปนภาพรูปวงกลม จุดกลางของรูปวงกลมเปนรูป
ชางเผือกชูงวง ลอมรอบของชางเผือกเปนสีน้ําเงิน แสดงถึงการเทิดทูนไวซึ่งสถาบัน ซึ่งเปนศูนยรวมใจ
ของคนไทย ดานบนของเครื่องหมาย มีคําวา “พรรคเพื่อประชาธิปไตย” ดานลางเครื่องหมายมีคําวา
“FOR DEMOCRACY PARTY” ดังภาพ
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(๒) ความหมาย หมายถึง สัญลักษณแหงความเปนอิสระกับการเปนประชาธิปไตยและการมี
อุดมการณที่มุงมั่นเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศใหมีสมบูรณอยางแทจริง อันนํามาซึ่ง
ความรูรักสามัค คีและความสุขของประชาชนและความเจริญ รุง เรืองของประเทศชาติ ดวยหลักการ
ประชาธิปไตยที่พัฒนาแลวตามวิถีทางแหงระบอบประชาธิปไตยสากล การมีสวนรว มในการปกครอง
การเปนอิสระของประชาชนทั้งประเทศ
สีประจําพรรค คือ สีขาว น้ําเงิน แดง เหลือง
คําขวัญของพรรค เพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทย
(๓) ตรายางเครื่องหมายสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรค เปนเครื่องหมายยอในลักษณะ
เดียวกันตามแตใชสีเดียวลวน
ขอ ๕ สํา นั กงานใหญพรรคเพื่อประชาธิ ป ไตยตั้ ง อยู ณ บา นเลขที่ ๙๐/๖๘๗ หมูบา น
เดอะวิลลา ถนนทาอิฐ ตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรคเพื่อประชาธิปไตยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา “สาขาพรรค
เพื่อประชาธิปไตย สาขาพรรคลําดับที่.................” โดยที่จะมีชื่อใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กําหนด
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
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ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองกํ าหนด และให คํารั บ รองวาตนมิไ ด เปน สมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหน ายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกตอคณะกรรมการบริห ารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่นตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคแลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้นๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกโดยจะมีคําคัดคานหรือไมก็ตาม
ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๙
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๗ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิก พรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถื อ ว าสมบูร ณ เ มื่อ ไดยื่ น ใบลาออกต อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
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แต ถา สมาชิ กผู นั้น ได อุท ธรณต อศาลรัฐ ธรรมนูญ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ พรรคมีม ติคั ด ค านว า
มติดัง กลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยวา
มติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตางๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุด มการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
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ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยจิตสํานึก
ในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับ สนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับ เลือกตั้งในทุกระดับ และให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองสมาชิกของพรรคจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพ
ใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบ
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รัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมัน่ ของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุนชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสง เสริม ใหมีการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือบรรยาย
ทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรคทุก ระดั บ ตองยึด มั่ น
ในอุดมการณของพรรค และไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
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(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษ
วิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่นแมจะ
ไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีวิตดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิศ์ รี เกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
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หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ข อ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหนงตางๆ ตอที่ประชุมใหญโดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรูความสามารถ ประสบการณ
ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับ พรรคจํานวนกึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริห ารพรรค
ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ให ส มาชิ ก ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ใหญ เ ป น ผู เ สนอชื่ อ สมาชิ ก เพื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ กเป น
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
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ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตางๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในหกสิบวัน แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรค
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหรองหั ว หนา พรรคลํ าดับ ต น ทําหน าที่แ ทน และใหมี อํานาจ
เรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนง
หัวหนาพรรควางลง
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
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การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรคที่พนจากสมาชิกภาพ
ของพรรค
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตางๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคและผูซึ่งพรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชีที่ยื่น
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหจัดสรร
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตางๆ ของพรรค คณะ
ผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตางๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตางๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติการจัดตั้งสาขาพรรคและอนุมัติการเลิกสาขาพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตางๆ และกระทําการหรือสั่งการใดๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตางๆ
ตอที่ประชุมใหญของพรรค
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(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตางๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตางๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตางๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แตงตัง้ หรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค รองโฆษกพรรค
ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย กฎ
และระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคและเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
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(ฉ) แตงตั้งคณะผูบริหารพรรคจํานวนไมเกิน ๕ คน อันประกอบไปดวยหัวหนาพรรค
เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรคและกรรมการหรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
(ช) อํานาจอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมาย ใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญของพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตางๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่นๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
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ขอ ๒๕ คณะผูบริหารพรรคตามขอ ๒๔ (๑) (ฉ) มีอํานาจหนาที่ในควบคุมดูแลการบริหาร
จัดการภายในสํานักงานพรรค เสนอแผนการดําเนินกิจการของพรรคและการดําเนินกิจการทางการเมือง
ของพรรคตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค และ
คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรค จากรายชื่อ
ตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารของพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตัง้ สาขาพรรค
ขอ ๒๗ ภายในกําหนดหนึ่ง ปนั บ แตวัน ที่ น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับ จดแจง การจัด ตั้ ง
พรรคการเมืองต องดําเนิน การจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมืองกระจายทั่ว ทั้ง สี่ภูมิภาค อยางนอยภาคละ
หนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรคใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้นๆ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ขอ ๒๙ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรค รวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในเขตจังหวัดนั้นๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคในจังหวัดนั้นๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชี
รายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรค เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
แลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบเพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้นๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ข อ ๓๑ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้นๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่นๆ
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ขอ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๑
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรค
อื่นๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้ง เปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๔ ใหสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิ่นอื่นๆ
ตามกฎหมายในเขตพื้นที่สาขาพรรคนั้นๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค
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(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุม ใหญ สาขาพรรค โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มิสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวัน ซึ่งหาก
พนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมรายรับ-รายจาย บัญชีทรัพยสินหนี้สิน
และงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
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(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตางๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่นๆ ของสาขาพรรค มีอํานาจหนาทีร่ ับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหเลิกสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๗ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๖
(๓) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๘ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
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ขอ ๓๙ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อกัน
ใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรค
ขอ ๔๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรค มีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๒ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๑ มาประชุม ไมนอ ยกวา สองร อยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม ในกรณี ที่ มี เ สี ย งเท า กั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๓ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หัว หน า พรรคไม ม าประชุ ม ให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับ
ถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
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แตถาเลขาธิการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับของพรรค
(๓) เลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา
หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๔ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาแจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรค
ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ทั้งหมด รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะ
ประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรือไมอาจปฏิบัติห นาที่ไ ดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต องจัด ใหมีการประชุม ใหญ สาขาพรรคอยางน อยปล ะ
หนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัด
ใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
ที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น
ขอ ๕๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติให ถือ เสีย งขา งมากของสมาชิ กที่ม าร ว มประชุ ม กรณีที่มี เสีย งเท ากั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ขอ ๕๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ มเลื อกกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ป ระชุ ม และให
เลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๒ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํา นวนเกิน กึ่ง หนึ่งรว มกัน ขอใหเปด ประชุมเปน พิเศษ ในการขอให มี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งหรือคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แ ทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ป ระชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรค
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๕๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงินทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชี
ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้ง สาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัด ใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๕๘ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชี ต าม (๓) และ (๔) ตอ งลงรายการให แ ลว เสร็จ ภายในสิ บ ห าวั น นับ แต วัน สิ้ น เดื อ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรค การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมบํารุงพรรค และการบริจาคแกพรรค
ขอ ๕๙ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาคแกพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๑ การบริจาคแกพรรคใหเปนไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๒ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๓ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๒ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกพรรคไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณา
เสนอความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๔ ในการพิ จารณาข อ กล า วหาสมาชิ ก ตอ งใหโ อกาสแกผู ถู ก กล า วหาแกข อ กลา วหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๖ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๗ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวใน ขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายของพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรคและไดอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๙ พรรคมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ขอ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ง

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อประชาธิปไตย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อประชาธิปไตย จํานวน ๑๐ คน ดังนี้
๑. นายดวง เมืองจันทร
หัวหนาพรรค
๒. นายประทุม ศรีราตรี
รองหัวหนาพรรค คนที่ ๑
๓. นายสมบูรณ สุขสมบุตร
รองหัวหนาพรรค คนที่ ๒
๔. นายวิศิษฐ โดรัมย
เลขาธิการพรรค
๕. นายไวพจน เคลาเคลีย
รองเลขาธิการพรรค
๖. นายนิกร มะเดื่อ
เหรัญญิกพรรค
๗. นายอานันท ศรีกุฎ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นายอุดร บุญพัฒน
โฆษกพรรค
๙. นายชุมพล ศรีราตรี
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายดีเลิศ โคตวงค
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

